
                            CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

                             COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

 

                HOTĂRÎRE 

29 septembrie  2017                                                                       mun. Chişinău 

nr.108/18 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Preşedintele Colegiului                                      Liliana Catan 

Membrii Colegiului                                                           Alexandru Gheorghieş 

                                  Nicolae Craiu  

                       Serghei Ţurcan 

                                                                                                          Cristina Malai 

Examinînd în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Nina Vascan, care solicită promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară, 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 

      CONSTATĂ: 

 Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.605/27 din 12 

septembrie2017, materialele în privinţa judecătorului Vascan Nina au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de 

selectare pentru promovare la  instanţa judecătorească ierarhic superioară. 

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii Ninei Vascan 

criteriilor prevăzute la capitolul III din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

 Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă,  Vascan Nina a fost numită  membru 

al Judecătoriei Supreme a RSSM prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM din 26 

iulie 1990.   Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 240 din 24 august 

1996  numită prin transfer judecător și vicepreședinte al Tribunalului Chișinău, iar 

prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1304 din 11 iunie 2003 a fost 

reconfirmată în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău.     

În conformitate cu prevederile pct. 12 lit. a) din Regulamentul nominalizat, 

pentru fiecare an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va 

oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte.   



Vascan Nina a fost numită în funcţia de judecător la 26 iulie 1990, prin urmare 

vechimea totală în funcţia de judecător constituie 27 ani 03 luni. Avînd în vedere că 

pragul minim impus de Lege necesar pentru promovare la  instanţa judecătorească 

ierarhic superioară - Curtea Supremă de Justiţie este de 10 ani, vechimea în funcţie de 

judecător a candidatului i-l depăşeşte cu 17 ani, respectiv Colegiul apreciază  

vechimea în muncă cu 20 (douăzeci) puncte.  

 La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, 

Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului  Vascan 

Nina,  prin Hotărîrea nr. 85/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de evaluare i-a acordat 

calificativul ,,excelent” echivalentul a 40 (patruzeci) puncte, conform pct. 12 lit. b) 

din Regulament. 

 Totodată, la capitolul integritatea candidatului, în conformitate cu Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 738/30 din 01 noiembrie 2016, judecătorul 

Vascan Nina a fost considerat compatibil cu interesele funcţiei publice. 

În materialele dosarului personal al candidatului nu se conţine confirmarea 

cunoaşterii limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, deaceea  

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor apreciază criteriul stipulat la pct. 12 

lit. c) al Regulamentului cu 0 (zero) puncte. 

Deşi nu deţine grad ştiinţific, judecătorul Vascan Nina pe parcursul anilor a 

condus practica unui număr impunător de studenți ai facultăților de drept, a fost 

membru al grupului de lucru pentru realizarea pct. 2 din Planul de acțiuni pentru 

implimentarea Strategiei de reformă a justiției pentru anii 2011-2016, activităţi 

confirmate prin Hotărîrea CSM și Dipozițiile Președintelui Curții de Apel anexate la 

dosar.   

  Avînd în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile pct. 12 lit. d) 

din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a 

judecătorilor Colegiul apreciază activitatea  judecătorului în domeniul științifico-

didactic cu 8 (opt) puncte.  

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea personală 

pentru promovare la Curtea Supremă de Justiţie,  care a fost anexată la materialele 

dosarului personal. 

În acest sens, se reţin următoarele argumente motivante expuse de către 

candidat: experienţa acumulată pe parcursul anilor de activitate în funcţia de 

judecător, respectarea deontologiei  şi eticii funcţiei deţinute, responsabilitatea, 

onestitatea, capacitatea organizatorică etc., cît și Recomandările Președintelui Curții 

Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi și Președintelui Curții de Apel Chișinău, Ion 

Pleșca care o caracterizează drept un profesionis de înaltă calificare, corectă, 

responsabilă și punctuală.   

Vascan Nina este deţinătoarea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” acordat la 29.09.2015 

şi Ordinului „Gloria muncii”, acordat la 18.10.2013. 

Respectiv, Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 25 

(douăzeci si cinci) puncte. 



 În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, judecătorul Micu Victor a acumulat 93 (nouăzeci şi trei) 

puncte conform următorului calcul: 20+40+0+8+25=93 (nouăzeci şi trei). 

  Astfel, în baza celor expuse, cu vot unanim, Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu 

privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

     HOTĂRĂŞTE: 

1. Se admite candidatura judecătorului Vascan Nina pentru participare la 

concursul pentru suplinirea prin transfer a  funcţiei de judecător la Curtea 

Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. 

2.  Hotărîrea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

intermediul Colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar 

în partea ce se referă la procedura de emitere şi adoptare. 

3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

 

Preşedintele Colegiului                                          Liliana Catan 

Membrii Colegiului                                                               Alexandru Gheorghieş 

                                       Nicolae Craiu  

                            Serghei Ţurcan 

                                                                                                              Cristina Malai 

 

 

 

 


